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شوری یکی از تنشهای محیطی است که باعث تغییرات شدید در رشد ،فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان میشود .همچنین موجب تغییرات
بیوشیمیایی مختلف و پاسخهای فیزیولوژیک شده و تقریبا روی تمام فرآیندهای گیاهی تأثیر میگذارد .با توجه به روند افزایشی توسعه
اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در دنیا استفاده از گونههای گیاهی مقاوم به شوری ،یا کاربرد ترکیباتی که باعث کاهش
اثرهای تنش شوری و القای مقاومت در مقابل تنش در گیاهان میشوند اهمیت زیادی دارد .سالیسیلیک اسید به عنوان یک فنل طبیعی،
تنظیمکننده رشد بوده و پروسههای فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه را تنظیم میکند .بدین منظور جهت ارزیابی اثرات سودمند احتمالی
سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شببو ( )Matthiola incana L.آزمایشی به صورت فاکتوریل در
قالب طرح کامال تصادفی با دو فاکتور ،شوری شامل کلرید سدیم در سه سطح 900 ،0و  950میلیموالر و سالیسیلیک اسید در دو سطح  0و
 2میلیموالر با سه تکرار در گلخانهی آموزشی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن انجام شد .در پایان آزمایش پارامترهای مختلف شامل
ارتفاع گیاه ،وزنتر و خشک ساقه ،وزنتر و خشک ریشه ،طول ریشه ،میزان غلظت مالوندیآلدئید ( ،)MDAپروتئینکل و محتوای نسبی
آب برگ ) (LRWCاندارهگیری شد .در تنش شوری تمامی پارامترهای رشدی گیاهان ،میزان محتوای نسبی آب برگ ،پروتئین کاهش و
میزان مالون دیآلدئید افزایش یافت .کاربرد سالیسیلیک اسید سبب افزایش تمام پارامترهای رشد ،میزان پروتئین ،محتوای نسبی آب برگ
گردید و در نهایت سالیسیلیک اسید با اثر حفاظتی خود سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها شد.
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تنشهای محیطی زیادی بر رشد ،نمو و تولید
محصول در گیاهان تأثیر میگذارند .از این عوامل
میتوان به خشکی ،سرما ،گرما ،عناصر سمی و شوری
اشاره کرد ( .)62شوری به عنوان یکی از تنشهای
محیطی ،تمام مراحل رشد از جوانه زنی تا تولید توده
زنده گیاه ،دانه و میوه را تحت تأثیر قرار میدهد.
پاسخ گیاهان به شوری به نوع گیاه ،مرحله نموی
گیاه ،شدت و مدت تنش بستگی دارد ( .)62تنش
شوری موجب تغییرات شیمیایی ،فیزیولوژیک و
مورفولوژیک متعدد در گیاهان میشود .این تنش
رشد ،فتوسنتز ،سنتز پروتئین ،متابولیسم لیپیدها،
تنفس و تولید انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)62
تأمین آب با کیفیت خوب در بسیاری از نقاط دنیا ،با
محدودیتهای فراوانی همراه است .در این مناطق،
سطح آب آبخوانها به دلیل بهره برداریهای بیش از
حد برای مصارف شرب ،کشاورزی ،صنعت و فضای سبز
به شدت کاهش یافته است که منجر به باال رفتن میزان
شوری این آبها شده است .به همین دلیل در
نگهداری فضای سبز تمایل و گرایش به سمت استفاده
از آبهای شور برای آبیاری گیاهان افزایش یافته است
که در درازمدت میتواند سبب کاهش رشد و عملکرد
این گیاهان شود .در حال حاضر ،از ترکیباتی استفاده
میشود که مقاومت گیاهان را نسبت به تنشهای
محیطی افزایش داده ،موجب بهبود فعالیتهای
متابولیکی گیاه میشوند .یکی از این ترکیبات
سالیسیلیک اسید است .این ترکیب در تنشهای
محیطی اثر محافظتی داشته ،موجب بهبود روند رشد
در گیاه میشود ( .)91تأثیر شوری و سالیسیلیک
اسید در گیاهان مختلف متفاوت است .در یک
پژوهش بر روی گل دکمهای ،شوری موجب نشت
الکترولیت و کاهش محتوای نسبی آب برگ شد ،این
در حالی است که محلول پاشی برگی سالیسیلیک
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اسید توانست این صفات را بهبود بخشد ( .)2در ارقام
گندم حساس به شوری میزان مالون دیآلدئید با
افزایش شوری افزایش مییابد ولی در ارقام مقاوم
تغییر زیادی نمیکند .کاربرد سالیسیلیک اسید با
کاهش مالون دیآلدئید به ویژه در ارقام حساس نشان
میدهد سیستم دفاعی دیگری به کنترل تنش کمک
میکند .همچنین اثر مثبت سالیسیلیک اسید بر
کاهش پراکسیداسیون لیپیدها توسط محققین دیگر
در برگهای کدو مشاهده شد ( .)62نقش سالیسیلیک
اسید در بسیاری از تنشهای محیطی ثابت شده است
اما در تنش شوری گزارشهای متفاوتی در مورد نقش
این ماده در افزایش و یا کاهش مقاومت گیاه به تنش
وجود دارد .از آنجا که سالیسیلیک اسید کاربرد
وسیعی دارد و به دلیل ارزان بودن ،مناسب بودن و
تهیه آسان این ماده از آن استفاده شد تا ببینیم آیا
این ماده میتواند اثرات ناشی از تنش شوری را از بین
ببرد یا حداقل آنها را کاهش دهد .گل شببو با نام
علمی  Matthiola incana L.از تیره چلیپاییان
( )Brassicaceaeاز گیاهان زینتی مهم کشور محسوب
میشود که به علت داشتن عطر مطبوع و فرم زیبا
میزان تقاضای آن در بازار گل افزایش داشته است
( .)5این گیاه دارای دو فرم با گلهای کمپر و پرپر
است .از بین ارقام کمپر و پرپر این گل ،نوع پرپر به
جهت بازار پسندی بیشتر از جمله گلهای مهم فصلی
و بریدنی محسوب میشود .این گل به دلیل مقاومت
زیاد در مقابل سرما یکی از بهترین گزینهها برای فصل
زمستان محسوب میشود (.)92
مواد و روشها
برای انجام این آزمایش بذرهای گل شببو
( )Matthiola incana L.در مهر ماه  9219تهیه و ضد
عفونی و سپس در داخل سینیهای حاوی کوکوپیت
کشت شد .بعد از اینکه نشاها به مرحله  2-8برگی
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رسید ،در دی ماه 9219به گلخانه منتقل و به
گلدانهای با قطر  96و ارتفاع  92سانتیمتر که حاوی
ترکیب خاکی شامل ماسه ،خاک باغچه و ضایعات
چای بود انتقال داده شد .جهت اعمال تنش شوری 2
هفته پس از انتقال نشاها به گلدان ،گیاهان بر حسب
نیاز آبی با آب شور حاوی غلظتهای مختلف کلرید
سدیم به مدت یک ماه آبیاری شدند .یک هفته قبل از
اعمال تنش شوری ،گیاهان در معرض تیمار
سالیسیلیک اسید به میزان  6میلیمول قرار گرفتند.
تیمار سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی به
فاصله  7روز یکبار تا  2هفته پس از اعمال تنش
ادامه یافت .پس از پایان دوره تنش در اواخر اسفند
ماه  9219گیاهان برداشت شدند .این آزمایش به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه
سطح کلریدسدیم  952 mMو  ،2، 922دو سطح
سالیسیلیک اسید  6 mMو  2و سه تکرار در گلخانهی
آموزشی دانشکده کشاورزی گیالن اجرا شد (جدول
شماره  .)9در پایان آزمایش صفاتی مانند ارتفاع گیاه،
وزنتر و خشک ساقه ،وزنتر و خشک ریشه ،طول
ریشه ،غلظت مالوندیآلدئید ( ،)MDAپروتئین کل و
محتوای نسبی آب برگ ) (LRWCاندارهگیری شد.
ارتفاع گیاه از سطح بستر تا انتهاییترین گل موجود بر
روی ساقه گیاهان توسط خطکش اندازهگیری شد،
سپس گیاه را از محل طوقه بریده و وزنتر ساقه
اندازهگیری شد .در مرحله بعد بخش هوایی گیاه به
مدت  28ساعت در آون در حرارت  75درجه
سانتیگراد قرار گرفتند تا خشک شود .و وزن خشک
آنها اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزنتر ریشه و
طول ریشه پس از خارج کردن ریشه گیاهان از گلدان،
ریشهها با آب شسته شده و وزنتر آنها اندازهگیری
شد ،سپس برای اندازهگیری طول ریشه آنها را صاف
کرده و بلندترین طول ریشه موجود در بین ریشههای
گیاه ،با خطکش اندازهگیری شد .در نهایت ریشهها به
مدت  28ساعت در آون در حرارت  75درجه

سانتیگراد قرار داده شدند تا کامال خشک شده و وزن
خشک آنها نیز اندازهگیری شود .اندازهگیری میزان
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی به وسیله تست
تیوباربیتوریک اسید ( )TBATبا سنجش میزان
مالوندیآلدئید انجام شد 2/6 .گرم بافت تر برگ و
ریشه در  5میلی لیتر تری کلرواستیکاسید ()TCA
 2/9درصد همگن شده سپس عصارهی حاصل به
فالکون انتقال یافته و به مدت  5دقیقه در 2222 g
سانتریفیوژ شد .به یک میلیلیتر از محلول رویی 2
میلیلیتر تریکلرواستیک اسید  62درصد که حاوی
 2/5درصد تیوباربیتوریکاسید بود اضافه شد .مخلوط
فوق به مدت  22دقیقه در حمام آب گرم ( 15درجه
سانتیگراد) ،انکوبه گردیدند .سپس مخلوط حاصل
بالفاصله در حمام یخ سرد شد و بعد از آن در سرعت
 2222 gبه مدت  92دقیقه سانتریفیوژ گردید .میزان
جذب مایع رویی در طول موج  526نانومتر تعیین و
جذب ناویژه در  222نانومتر از آن کسر شد .غلظت
مالوندی آلدئید ( )MDAبا استفاده از ضریب تصحیح
) 2/955 (μ mol-1 cm-1محاسبه و براساس واحد
میکرومول بر گرم وزنتر ( )μmol g-1 FWبیان شد
( .)92جهت سنجش پروتئین اندام هوایی و ریشه تازه
گیاهان پس از توزین ،توسط  6میلیلیتر بافر فسفات
 2/9موالر ( (pH 2/8به صورت هموژن درآمد .پس از
همگنسازی ،هر کدام از نمونهها به ویالهای 6
میلیلیتری منتقل شدند .سپس سانتریفوژ نمونهها
در  95222 gبه مدت  96دقیقه در دمای  2درجه
سانتیگراد انجام شد .از بخش رویی عصاره جهت
سنجش غلظت پروتئین کل عصارههای گیاهی با
استفاده از روش برادفورد ( )2استفاده شد .برای
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ نمونههای برگی
بعد از اندازهگیری وزنتر ،در آب مقطر به مدت 62
ساعت در دمای اتاق و نور کم غوطهور شدند تا وزن
آب جذب کرده نمونهها به دست آید .سپس برای
بدست آوردن وزن خشک به مدت  28ساعت در
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دمای  72درجه سانتیگراد در آون قرار داده شدند و
محتوای آب نسبی برگ طبق معادله شماره 9
محاسبه شد (.)66
()9

= )LRWC (%

جهت بررسی نتایج حاصل از دادههای مربوطه از نرم
افزار  SASو آزمون مقایسه میانگین  LSDاستفاده
شد.
جدول  -1مشخصات تیمارهای اعمال شده

تیمار
9
6
2
2
5
2

مشخصات
 2میلیمول کلرید سدیم  2 +میلیمول
سالیسیلیک اسید
 2میلیمول کلرید سدیم  6 +میلیمول
سالیسیلیک اسید
 922میلیمول کلرید سدیم  2 +میلیمول
سالیسیلیک اسید
 922میلیمول کلرید سدیم  6 +میلیمول
سالیسیلیک اسید
 952میلیمول کلرید سدیم  2 +میلیمول
سالیسیلیک اسید
 952میلیمول کلرید سدیم  6 +میلیمول
سالیسیلیک اسید

نتیجهگیری
بررسی صـفات مورفولوژیـش شـببـو (

Matthiola
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 .1ارتفاع گیاه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس  6شماره
نشاندهنده معنیدار بودن اثر متقابل سالیسیلیک
اسید و شوری در سطح احتمال  5درصد است .نتایج
جدول مقایسه میانگین شماره  2نشان داد که تیمار
گیاهان با هر دو غلظت شوری ( 922و )952
میلیمول تأثیر معنیداری بر کاهش ارتفاع گیاه
نسبت به شاهد داشت .در تیمار گیاهان با سالیسیلیک

))Matthiola incana L.
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اسید ،افزایش معنیدار در ارتفاع گیاه نسبت به شاهد
مشاهده شد .در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک
اسید ،کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش ارتفاع
گیاه نسبت به تیمار شوری شد با این حال در هر دو
غلظت شوری نتوانست مانع کاهش ارتفاع در مقایسه
با تیمار شاهد شود .بیشترین ارتفاع گیاه (25/22
سانتیمتر) مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید و
کمترین ارتفاع ( 91/22سانتیمتر) در تیمار گیاهان
با شوری  952میلیمول مشاهده شد .طی آزمایشی
مشخص شد کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش
شوری موجب افزایش ارتفاع گیاه ذرت میشود (.)8
 .2وزنتر ساقه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 6
نشاندهنده معنیدار بودن فاکتور سالیسیلیک اسید و
شوری در سطح احتمال  9درصد است .نتایج جدول
مقایسه میانگین شماره  2نشان داد که تیمار گیاهان
با هر دو غلظت شوری ( 922و  )952میلیمول تأثیر
معنیداری بر کاهش وزنتر ساقه نسبت به شاهد
داشت .در تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید ،افزایش
معنیدار در وزنتر ساقه نسبت به شاهد مشاهده شد.
در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک اسید ،کاربرد
سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزنتر ساقه نسبت به
تیمار شوری شد با این حال در هر دو غلظت شوری
نتوانست مانع کاهش وزنتر ساقه در مقایسه با تیمار
شاهد شود .بیشترین وزنتر ساقه ( 97/87گرم) در
تیمار سالیسیلیک اسید و کمترین وزنتر ساقه (8/72
گرم) در تیمار گیاهان با شوری  922میلیمول
مشاهده شد .کاربرد سالیسیلیک اسید در گیاه رازیانه
تحت تنش شوری موجب افزایش وزنتر ساقه شد
(.)69
 .3وزنخشش ساقه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 6
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نشاندهنده معنیدار بودن فاکتور شوری در سطح
احتمال  9درصد است .نتایج جدول مقایسه میانگین
شماره  2نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو غلظت
شوری ( 922و  )952میلیمول تأثیر معنیداری بر
کاهش وزن خشک ساقه نسبت به شاهد داشت .در
تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید ،افزایش
غیرمعنیدار در وزن خشک ساقه نسبت به شاهد
مشاهده شد .در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک
اسید ،کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن
خشک ساقه نسبت به تیمار شوری شد با این حال در
هر دو غلظت شوری ،کاربرد سالیسیلیک اسید
نتوانست مانع از کاهش وزن خشک ساقه در مقایسه با
تیمار شاهد شود .بیشترین وزن خشک ساقه (2/12
گرم) مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید و کمترین
وزن خشک ساقه ( 9/22گرم) در تیمار گیاهان با
شوری  952میلیمول مشاهده شد .در آزمایشی
کاربرد سالیسیلیک اسید در تاج خروس باعث افزایش
وزن خشک ساقه در شرایط تنش شوری شد (.)68
 .1وزنتر ریشه

 .1وزن خشش ریشه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 6
نشاندهنده معنیدار بودن فاکتور شوری در سطح
احتمال  9درصد است .نتایج جدول مقایسه میانگین
شماره  2نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو غلظت
شوری ( 922و  )952میلیمول تأثیر معنیداری بر
کاهش وزن خشک ریشه نسبت به شاهد داشت .در
تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید  ،وزن خشک ریشه
کاهش یافت ولی این کاهش معنیدار نبود .در تیمار
توأم شوری و سالیسیلیک اسید ،کاربرد سالیسیلیک
اسید باعث افزایش وزن خشک ریشه نسبت به تیمار
شوری شد که در شوری با غلظت  922میلیمول مانع
از کاهش وزن خشک ریشه در مقایسه با تیمار شاهد
شد .بیشترین وزن خشک ریشه ( 2/22گرم) مربوط
به شاهد و کمترین وزن خشک ریشه ( 9/25گرم) در
تیمار گیاهان با شوری  952میلیمول مشاهده شد.
کاربرد سالیسیلیک اسید در گوجه فرنگی و تاج
خروس باعث افزایش وزن خشک ریشه در شرایط
تنش شوری شد (.)68
 .6طول ریشه

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 6
نشاندهنده معنیدار بودن فاکتور سالیسیلیک اسید و
شوری در سطح احتمال  9درصد است .نتایج جدول
مقایسه میانگین شماره  2نشان داد که تیمار گیاهان
با هر دو غلظت شوری ( 922و  )952میلیمول تأثیر
معنیداری بر کاهش طول ریشه نسبت به شاهد
داشت .در تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید ،افزایش
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نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 6
نشاندهنده معنیدار بودن اثر متقابل سالیسیلیک
اسید و شوری در سطح احتمال  5درصد است .نتایج
جدول مقایسه میانگین شماره  2نشان داد که تیمار
گیاهان با هر دو غلظت شوری ( 922و )952
میلیمول تأثیر معنیداری بر کاهش وزنتر ریشه
نسبت به شاهد داشت .در تیمار گیاهان با سالیسیلیک
اسید ،افزایش معنیدار در وزنتر ریشه نسبت به
شاهد مشاهده شد .در تیمار توأم شوری و
سالیسیلیک اسید ،کاربرد سالیسیلیک اسید باعث
افزایش وزنتر ریشه نسبت به تیمار شوری شد با این
حال در هر دو غلظت شوری نتوانست مانع از کاهش
وزنتر ریشه نسبت به تیمار شاهد شود .بیشترین
وزنتر ریشه ( 92/97گرم) مربوط به تیمار

سالیسیلیک اسید و کمترین وزنتر ریشه ( 2/2گرم)
در تیمار گیاهان با شوری  952میلیمول مشاهده
شد .کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری
در گیاه گل دکمهای سبب افزایش وزنتر ریشه شد
(.)95
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معنیدار در طول ریشه نسبت به شاهد مشاهده شد.
در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک اسید ،کاربرد
سالیسیلیک اسید باعث افزایش طول ریشه نسبت به
تیمار شوری شد با این حال در هر دو غلظت شوری
مانع از کاهش طول ریشه در مقایسه با تیمار شاهد
شد .بیشترین طول ریشه ( 65/82سانتیمتر) مربوط
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به تیمار سالیسیلیک اسید و کمترین طول ریشه
( 96/62سانتیمتر) در تیمار گیاهان با شوری 952
میلیمول مشاهده شد.کاربرد سالیسیلیک اسید در
گیاه رازیانه تحت تنش شوری باعث افزایش طول
ریشه شد (.)69

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک گیاه شب بو

میانگین مربعات
درجه

ارتفاع

وزنتر

وزنخشک

وزنتر

وزنخشک

طول

آزادی

گیاه

ساقه

ساقه

ریشه

ریشه

ریشه

سالیسیلیک اسید

9

**22/55

**8/56

2/66 ns

**7/26

2/67 ns

**62/22

شوری

6

**772/27

**82/26

**1/29

**19/87

**2/62

**622/18

اثر متقابل

6

*92/15

2/11 ns

2/22 ns

*9/22

2/95 ns

2/26 ns

خطای آزمایش

96

6/22

2/22

2/25

2/68

2/96

9/92

ضریب تغییرات

----

2/86

2/62

8/72

2/22

2/85

2/66

منابع تغییرات

** ns ،* ،به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  9درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری
جدول  -3مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک گیاه شببو

ارتفاع گیاه

وزنترساقه

وزن خشک ساقه

وزنتر ریشه

وزنخشک ریشه

طول ریشه

)(cm

)(gr

)(gr

)(cm

)(gr

)(gr

9

21/67b

95/55b

2/22a

99/67b

2/22a

69/77b

6

25/22a

97/87a

2/12a

92/97a

6/12a

65/82a

2

65/82c

99/59c

6/22b

7/82d

6/61bc

92/22cd

2

68/22c

96/21c

6/72b

1/29c

6/76ab

95/52c

5

91/22d

8/72d

9/22c

2/22e

9/25d

96/62d

2

62/22d

1/22d

9/27c

2/59e

9/78cd

92/52d
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میانگینها در هرستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای آزمون  LSDدر سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند.

بررسی صـفات فیزیولوژیـش شـببـو (
)incana L.

Matthiola

 .1محتوای نسبی آب برگ

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 2
نشاندهنده معنیدار بودن اثر متقابل سالیسیلیک

اسید و شوری در سطح احتمال  9درصد است .شکل
شماره  9نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو غلظت
شوری ( 922و  )952میلیمول ،باعث کاهش معنیدار
میزان محتوای نسبی آب برگ نسبت به شاهد شد .در
تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید ،کاهش معنیدار در
میزان محتوای نسبی آب برگ نسبت به شاهد

بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شببو

))Matthiola incana L.

...

مشاهده شد .در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک
اسید ،کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش معنیدار
میزان محتوای نسبی آب برگ در هر دو غلظت شوری
شد .بیشترین میزان محتوای نسبی آب برگ (72/25
درصد) مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان
محتوای نسبی آب برگ ( 22/28درصد) در تیمار
شوری با غلظت  952میلیمول مشاهده شد .در گیاه
ریحان سبز تنش شوری میزان محتوای نسبی آب
برگ را کاهش داد .کاربرد سالیسیلیک اسید سبب
افزایش میزان محتوای نسبی آب برگ شد (.)7

شد .در تیمار توأم شوری و سالیسیلیک اسید ،کاربرد
سالیسیلیک اسید باعث کاهش غیرمعنیدار میزان
مالون دیآلدئید در هر دو غلظت شوری شد .بیشترین
میزان مالون دیآلدئید ( 92/22میکرومول بر گرم
وزنتر) مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید و کمترین
میزان مالون دیآلدهید ( 2/12میکرومول بر گرم
وزنتر) در تیمار شاهد مشاهده شد .در گیاه کلزا رقم
 Hayolaتنش شوری میزان مالون دیآلدئید را
افزایش داد و کاربرد سالیسیلیک اسید باعث کاهش
پراکسیداسیون لیپیدها شد (.)98

شکل  -1تأثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر محتوای نسبی آب برگ

شکل  -2تأثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر مالون دیآلدئید شببو

شببو

میانگینها در هرستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند بر

میانگینها در هرستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند بر

مبنای آزمون  LSDدر سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

 .3پروتئین
 .2مالون دیآلدئید

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 2
نشاندهنده معنیدار بودن اثر متقابل سالیسیلیک
اسید و شوری در سطح احتمال  9درصد است .شکل
شماره  6نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو غلظت
شوری ( 922و  )952میلیمول ،تأثیر معنیداری بر
افزایش میزان مالون دیآلدئید نسبت به شاهد داشت.
در تیمار گیاهان با سالیسیلیک اسید ،افزایش معنیدار
در میزان مالون دیآلدئید نسبت به شاهد مشاهده

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 2
نشاندهنده معنیدار بودن اثر شوری و سالیسیلیک
اسید در سطح احتمال  9درصد است .شکل شماره 2
نشان داد که تیمار گیاهان با هر دو غلظت شوری
( 922و  )952میلیمول ،باعث کاهش معنیدار میزان
پروتئین نسبت به شاهد شد .در تیمار گیاهان با
سالیسیلیک اسید ،افزایش معنیدار در فعالیت میزان
پروتئین نسبت به شاهد مشاهده شد .در تیمار توأم
شوری و سالیسیلیک اسید ،کاربرد سالیسیلیک اسید
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در هر دو غلظت شوری باعث افزایش معنیدار
میزان پروتئین شد .بیشترین میزان پروتئین (5/26
میکرومول بر گرم وزنتر) مربوط به تیمار سالیسیلیک
اسید و کمترین میزان پروتئین ( 9/92میکرومول بر
گرم وزنتر) در تیمار شوری با غلظت  952میلیمول
مشاهده شد .تیمار سالیسیلیک اسید در گیاه
آرابیدوپسیس تحت تنش شوری سبب افزایش میزان
پروتئین شد(.)2

شکل  -3تأثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر پروتئین شببو
میانگینها در هرستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند بر
مبنای آزمون  LSDدر سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

جدول  -4تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک گیاه شببو

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

محتوای نسبی آب برگ

مالوندیآلدئید

پروتئین

سالیسیلیک اسید

9

9/98 ns

2/22 ns

**2/97

شوری

6

**59/58

9/16 ns

**97/96

اثر متقابل

6

**92/29

**99/62

2/22 ns

خطای آزمایش

96

2/68

2/19

2/51

ضریب تغییرات

----

2/72

92/82

8/88

** ns ،* ،به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  9درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری
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اصوال گیاهان در مواجهه با تنش شوری با دو
مشکل عمده روبرو میشوند .از طرفی خسارت شوری
در گیاهان با کاهش پتانسیل آب در محیط رشد
ریشه ،سبب محدودیت جذب آب توسط ریشه
میگردد ( .)99از طرف دیگر برخی یونها آثار سمی
بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بر جا
میگذارد که هر دو مساله سبب اختالل در جذب
عناصر غذایی توسط ریشه و در نهایت منجر به کاهش
رشد گیاه میشود ( .)67سالیسیلیک اسید نقش
مهمی ،در ایجاد مقاومت به تنشهای محیطی دارد

( .)65به کارگیری محرکهای زیستی چند هفته قبل
از اعمال تنش ،موجب مقاومت در برابر تنش میشود
( .)65حسین و همکاران ( )92و خداری و همکاران
( )97افزایش تحمل به شوری در گیاهان ذرت تیمار
شده با سالیسیلیک اسید را به افزایش وزنتر و خشک
و همچنین ،افزایش طول ریشه و ساقه مرتبط میدانند.
مطالعات انجام شده توسط گونس و همکاران ( )96نیز
نشان داد کاربرد برونزای سالیسیلیک اسید در
گیاهان تحت شرایط شور یا غیر شور به طور
معنیداری رشد را افزایش میدهد .به گزارش آرفان و
همکاران ( )6کاربرد برونزای سالیسیلیک اسید در
افزایش رشد و محصول گندم تحت تنش شوری مؤثر

بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شببو
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است .همچنین ،کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد
گیاه خیار اثر مثبت دارد ( .)61در اکثر تیمارهای تنش
شوری میزان پروتئین کاهش یافت ،این کاهش در
محتوای پروتئین میتواند به دلیل کاهش فعالیت
آنزیمهایی نظیر نیترات ردوکتاز و گلوتامین سنتتاز در
اثر تنش باشد ( .)9کاربرد سالیسیلیک میزان پروتئین
را افزایش داد .پراکسیداسیون لیپیدها در همه سطوح
شوری در تمامی گیاهان مورد آزمایش افزایش یافت،
اما کاربرد سالیسیلیک اسید به علت توانایی آن در
جلوگیری از تولید رادیکالهای آزاد ،سبب کاهش
میزان مالون دیآلدئید شد .پراکسیداسیون غشا در
تنش شوری موجب تخریب آن میشود ( ) .با
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان تحمل به تنش
اکسیداتیو افزایش و میزان مالوندیآلدئید کاهش
مییابد ( ) .پاسخ گیاهان به تنش اکسیداتیو به

ژنوتیپ وابسته است .در ارقام حساس به شوری میزان
مالوندی آلدئید با افزایش شوری افزایش یافته ،اما در
ارقام مقاوم تغییر زیادی نشان نمیدهد .سالیسیلیک
اسید با کاهش میزان مالون دیآلدئید به ویژه درکلزای
رقم  Hayola420و با غلظت  2/5میلیمول ،به کنترل
تنش کمک کرد ( .)98با این وجود ،تغییرات اندک در
محتوای مالوندیآلدئید نشان میدهد که سیستمهای
دفاعی دیگری نیز مانند فعالیت آنزیمهای آنتی
اکسیدانی میتواند به کنترل تنش کمک کند ( ).
بنابراین میتوان بیان کرد که گیاه مورد آزمایش
(شببو) تا حدی توانایی مقابله با شوری را دارد .ولی
اگر شدت تنش شوری زیاد باشد ،حتی مکانیسمهای
مقاومتی گیاه و استفاده از فنلهای طبیعی مانند
سالیسیلیک اسید نمیتواند با این تنش شدید مقابله
کرده و از گیاه دفاع نماید.
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